
System smarowania MicroCoatÈMC800
Kompletna kontrola, jakiej potrzebujesz.

MicroCoat®

Smarowanie przemyŝlane

A NORDSON COMPANY

Korzysci sa przeogromne, teraz, kiedy olej znajduje sie na tasmie
zamiast na podlodze, zredukowalismy jego zuzycie o 90%.

Tony Daly, Project & Maintenance Manager
Sharp Precision Manufacturing UK Ltd.

MicroCoat wydluzyl zywotnosc matryc o 50%, zredukowal naprawy
i przestoje, a w konsekwencji zwiekszyl nasza wydajnosc. Plus, 
powtarzalnosc poprawila sie dramatycznie.

Dennis Herdegen, Vice President of Manufacturing
ETCO Inc.

Zastosowania 
• Wycinanie szybkobieŨne 
(ramki prowadzŃce, blaszki wirnik·w,
terminale elektryczne,konektory) 

• Formowanie rurek 

• Wycinane precyzyjne 

• Powğoki antykorozyjne 

• Uszka otwierajŃce puszki 

• Formowanie fin·w do chğodnic 

• Pokrywanie tkanin 

• Pokrywanie kabli i drut·w 

• Przetğaczane folii 

• Pokrywanie taŜm do tğoczenia 

• Skrawanie blach



System MicroCoat nakğada olej w postaci cienkiego, r·wnomiernego filmu.

Tylko iloŜĺ potrzebnŃ i wskazanŃ w specyfikacji. Nie mniej, nie wiňcej.

Z natychmiastowo reagujŃcymi regulatorami. Nie trzeba czekaĺ, aŨ wağki lub podkğadki

filcowe zostanŃ nasŃczone.

Ten unikatowy, w peğni zintegrowany system pracuje na zasadzie Niskiego CiŜnienia

i Niskiej ObjňtoŜci (LVLP) zapewniajŃc r·wnomierny, stabilny film olejowy

bez Ũadnych rozprysk·w i mgğy jak w systemach wysokociŜnieniowych.

Redukcja zuŨycia oleju o  90%

WydğuŨenie Ũycia narzňdzi o  200%+  

Zwiňkszenie prňdkoŜci prasy  

Czystsze powietrze, czystsze czňŜci  

Redukcja koszt·w utylizacji  

Jednorodne pokrycie olejem  

i podsumuj oszczednosci

Precyzyjne smarowanie
za pomocń systemu MicroCoat.                               È

Cechy 

R·wnomierna warstwa oleju zapewnia:
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Korzyŝci sń znaczńce.

Dokğadna kontrola smarowania zwiňksza moŨliwoŜci zysku

gdyŨ narzňdzia starczajŃ na dğuŨej a prasy dziağajŃ szybciej.

Proces technologiczny staje siň przyjazny dla Ŝrodowiska

a problemy z rolkami, filcowymi wkğadkami i sprayem znikajŃ..

• R·wne, jednorodne pokrycie z g·ry i z doğu 

• Regulacja pokrycia bez przerywania pracy urzŃdzeŒ

• Moduğowy system ğatwy do rozbudowy

• Zasilanie ze zbiornika lub centralnego ukğadu

• Nawet dwa rodzaje oleju z jednego ukğadu 

• Prosty w obsğudze, niezawodny w dziağaniu

• Ğatwy montaŨ na zasadzie  ñplug & playò

 



System MC800 obsğuguje do oŜmiu zawor·w. Precyzyjna kontrola prze-
pğywu pozwala na niezaleŨnŃ regulacjň iloŜci oleju nakğadanŃ przez kaŨdy
zaw·r. Zawory mogŃ byĺ montowane nad lub pod taŜmŃ.

W chwili inicjacji systemu MicroCoat, stabilne ciŜnienie powietrza w zbiorniku
oleju doprowadza olej do przez filtr i regulatory przepğywu do zawor·w. 

                

Gdy linia rozpoczyna pracň, 3-droŨny zaw·r aktywuje system.
Zaw·r otwiera siň, system nakğada cienkŃ, r·wnomiernŃ
warstwň oleju na powierzchni taŜmy za pomocŃ techniki LVLP.

                     (Mağa ObjňtoŜĺ, Niskie CiŜnienie).

Skonfiguruj sw·j system 
tak Ġatwo jak 1, 2, 3
Unikatowy projekt systemu serii MC800

pozwala na moduğowŃ konfiguracjň 
i zestawienie systemu do specyficznych
wymagaŒ aplikacji. PrzeŜledŦ nasz
poradnik 1, 2, 3 zamieszczony obok.

Zacznij od konfiguracji sterownika
Model MC800. To jest serce

zapewniajŃce koniecznŃ
regulacjň iloŜci
powietrza i oleju w 

zaworach MC785M 
oraz ciŜnienia w zbiorniku oleju.

DziaĠanie systemu MC800

2
Wybierz wğaŜciwŃ liczbň regulator·w

przepğywu.

1
     Wybierz 1 lub 2 moduğy pğynu.
Do wŃskiej taŜmy, (poniŨej 305 mm)
 i jednego rodzaju oleju wybierz
                jeden moduğ.
Do szerszej taŜmy (305-610 mm)

        lub dw·ch rodzaj·w oleju, 
wybierz dwa moduğy. 

3
Wybierz iloŜĺ zatyczek blokujŃcych
        (jedna na kaŨdy pusty port)
by dokoŒczyĺ konfiguracji sterownika

MC800.
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MicroCoat®Seria MC800

Zawory MicroCoat
MC785M: Standardowy zaw·r

Maksymalne pokrycie: 82.6 mm (3.25")

MC785M-WF:     Zaw·r szerokiego natrysku
Maksymalne pokrycie: 165.1 mm (6.50") 

Specyfikacja zawor·w

Wymiary:  wys. 66.29 mm x szer. 49.28 mm (2.61" x 1.94") 
Waga: 206.4 g (7.28 oz) 

Wybierz spoŝr·d r·ũnych zbiornik·w:
4 litry (1 gal.) lub 8 litr·w (2 gal.) przeŦroczysty zbiornik akrylowy

19 litr·w (5 gal.) lub 76 litr·w (20 gal.) zbiornik ze stali nierdzewnej 

24 litry (6 gal.) System pompa + zbiornik otwarty z regulatorem

Dodatkowe opcje:
MC480-FG Flow Guard - sygnalizuje zbyt niski lub zbyt wysoki przepğyw (podğŃ-
czony bezpoŜrednio do systemu awaryjnego zatrzymania prasy)

MC690-FR Fluid Regulator - reguluje ciŜnienie oleju w systemie gdy stosuje 
siň centralny ukğad zasilania sterownika

MCSHIELD - pokrywa zabezpieczajŃca sterownik MC800 przed ingerencjŃ 
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MicroCoat®

Dodaj oszczňdnoŜci

Aby skorzystaĻ z pomocy technika, zadzwoœ 
0-605 631 531 lub 0-63 2616 267 w Polsce.

Przedstawicielstwo w Polsce 
AMB Technic
62-600 Koğo 
ul. Blizna 31
Biuro handlowo - techniczne

Tel. +48 63 2616 267
Fax +48 63 2616 275
amb@amb.pl     www.amb.pl   oraz      www.efd-microcoat.com

A NORDSON COMPANY


